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কুযঅন শ্রেষ্ঠ ভুজিিা  

ঈস্তাদ অভাদ মাকাজযয়া াজপমাহুল্লাঃ জফজভল্লাজ ওয়া ারাতু ওয়া ারাভু অরা   

যাূজরল্লা। অভযা ফাআ দুরূদ যীপ ও ভাদায়াযায শ্রদায়াগুদরা দে জনআ। অিদক কী 

জফলয় জনদয় অদরাচনা কযা মায় বাআ, ভাদায়াযা জদন।  

প্রথভ বাআঃ ‘অজিযাদতয দথ মাত্রা’ জফলদয় অদরাচনা কযদর শ্রকভন য় বাআ?    

ঈস্তাদ অভাদ মাকাজযয়া াজপমাহুল্লাঃ অচ্ছা, নযানয বাআদদয যাভশ কী?  

জিতীয় বাআঃ শ্রকাযঅন জতরাওয়াদতয গুরুত্ব, অদফ, থশ ফুদে জতরাওয়াত এফং তাদাবু্বয 

তথা জচন্তা-জপজকয কদয জতরাওয়াত আতযাজদ জফলদয় অদরাচনা দত াদয আনাঅল্লা। 

কাযণ, এ জফলদয় অভাদদয দনদকয ভদধযআ গাপরজত অদে। াাাজ াভদন শ্রমদতু 

যভিান তাআ যভিাদন জনদিদদযদক কীবাদফ জযশুি কযা মায় শ্র জফলদয়ও অদরাচনা দত 

াদয।  

তৃতীয় বাআঃ ‘অল্লা ও তাাঁয যূর াল্লাল্লাহু অরাআজ ওয়া াল্লাদভয বাদরাফাা’ এ জফলদয় 

অদরাচনা দত াদয।  

ঈস্তাদ অভাদ মাকাজযয়া াজপমাহুল্লাঃ অি তাদর অভযা শ্রকাযঅন জতরাওয়াদতয গুরুত্ব, 

অদফ, থশ ফুদে জতরাওয়াত কযা এফং তাদাবু্বয তথা জচন্তা-জপজকয কদয জতরাওয়াত কযা 

জনদয় অদরাচনা কজয আনাঅল্লা। 

প্রথদভআ ফদর যাজি, শ্রকাযঅদনয ফযাাদয কথা ফরায ভদতা শ্রমাগযতা অভায শ্রনআ। তাযযও 

এটা শ্রফদে জনরাভ কাযণ, এ জফলয়ক অদরাচনা অভায কাদে িুফ বাদরা রাদগ 
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অরাভদুজরল্লা। শ্রকাযঅদনয অয়াত জনদয় তাদাবু্বয কযা ও শ্রকাযঅন ফুদে তায ওয 

অভর কযায স্বাদআ নযযকভ। এটা দনক ফে ও বাযী একজট জফলয়।  

শ্রকাযঅন ফশদেষ্ঠ ভুদিমা 

অভায জনদিয একজট জফলয় অনাদদয াদথ শ্রয়ায কজয। শ্রোটদফরা অজভ মিন ঈস্তাদদয 

কাদে শ্রকাযঅন যীপ শ্রিা শুরু কজয তিন অভায অম্মা অভাদক ফদরজেদরন, ‘শ্রকাযঅন 

র ফশদেষ্ঠ ভুদিমা’। তিন অজভ জফজবন্ন নফী-যাূরদদয িীফনী দেজেরাভ। শ্রদিরাভ,  

মযত ভূা অরাআজ ারাদভয ভুদিমা শ্রফ চভৎকায, রাজি া দয় মায়। ওটা অফায   

ফজকেু শ্রিদয়ও শ্রপদর। অফায ওটায  ভুদি ধযদর ুনযায় তা রাজি দয় মায়। মযত ইা 

অরাআজ ারাদভয ফযাাদয েরাভ, জতজন অল্লায হুকুদভ ন্ধদক দৃজি জি জপজযদয় জদদত 

াযদতন। তাাঁয াদতয শ্রোাঁয়ায় অল্লায হুকুদভ কুষ্ঠদযাগী ুস্থ দয় ঈিত। মযত ুরাআভান 

অরাআজ ারাদভয ফযাাদয েরাভ, অল্লা ফাতাদক তাাঁয ধীন কদয জদদয়জেদরন। 

জ্বীনযা তাাঁয কাি কদয জদদতা। তিন অজভ ভদন ভদন বাফতাভ, এগুদরাআ শ্রতা দনক ফে 

ফে ভুদিমা ভদন য়! শ্রকাযঅন শ্রতা একজট জকতাফ ভাত্র, এটা অফায ভুদিমা য় কী কদয? 

তাও অফায শ্রেষ্ঠ ভুদিমা!  

অম্মাদক জিদে কযরাভ, জতজন ফরদরন, ফে দয় ফুেদফ। মাআ শ্রাক, তিন ফুজেজন। দনক 

দয অল্লা তাঅরা ল্পজকেু ফুোয তাওজপক দান কদযদেন অরাভদুজরল্লা।  
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শ্রকাযঅন ফশদেষ্ঠ ভুদিমা কীবাদফ?  

প্রথভ কথা র, ভুদিমা এভন জিজনদকআ ফরা য় মা শ্রকাদনা নফী োো নয কাদযা াদত 

প্রকা শ্রদতআ াদয না। নয কাদযা দে ম্ভফও না। মা শ্রদদি, ফাআ ফুেদত াদয, জতজন  

অয দ িন াধাযণ ভানুদলয ভদতা শ্রকঈ নন। মজদ তাআ ত তাদর জতজন মা কযদত 

শ্রদযদেন নযযাও তা াযদতা। মিন নযযা াদয না, শুধু জতজনআ াদযন তিন ফাআ 

একথা শ্রভদন জনদত ফাধয য় শ্রম, জতজন াধাযণ শ্রকঈ নন। জতজন দরন নফী। তাাঁয াদত মা 

প্রকা াদচ্ছ তা তাাঁয জনদিয কাি নয়। অল্লাআ তাাঁয াদত প্রকা কদযদেন। এ জদদফ 

শ্রকাযঅন শ্রম ভুদিমা তা একদভআ স্পি। কাযণ, অল্লা তাঅরা দুজনয়ায ফাআদক চযাদরঞ্জ 

জদদয়দেন, শ্রকঈ াযদর শ্রকাযঅদনয ূযায ভদতা একজট ভাত্র ূযা জনদয় এদা। শ্রকাযঅন 

নাজমর ওয়ায য শ্রথদক অি মশন্ত শ্রকঈআ এ চযাদরঞ্জ গ্রণ কযদত াদযজন। শ্রকয়াভত 

মশন্ত শ্রকঈ াযদফ না। অল্লা তাঅরা ফদরন, 

   

إٌِ ْٚتْ  فِٗ ُكُزُىْْ َٔ ب َس ًَّ ْنَُب ّيِ ٍ ثُِسَٕسح ْ فَأْرُٕا َعْجِذََب َعٰهٗ ََضَّ ثِْهِّۦ ّيِ اْدُعٕا ّيِ ذَآَءكُى َٔ َٓ ٍ ُش ٌِْ ّيِ ِْ دُٔ  إٌِ ّللاَّ
ٍَْ ُكُزُىْْ  ٰصِذلِٛ

এতদম্পদকশ মজদ শ্রতাভাদদয শ্রকান দে থাদক মা অজভ অভায ফাোয প্রজত ফতীণশ 

কদযজে, তাদর এয ভত একজট ূযা যচনা কদয জনদয় এ। শ্রতাভাদদয শ্রফ 

াামযকাযীদদযদক দে নাও -এক অল্লাদক োো , মজদ শ্রতাভযা তযফাদী দয় থাদকা। ূযা 

ফাকাযাঃ ২৩ 
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জিতীয় কথাঃ ভস্ত নফী-যাূদরয ভুদিমা ততজদন জের মতজদন তাাঁযা দুজনয়াদত জেদরন। 

তাাঁদদয জফদাদয়য াদথ াদথ তাাঁদদয ভুদিমাও জফদায় জনদয়দে। একভাত্র অভাদদয যাূর 

াল্লাল্লাহু অরাআজ ওয়াাল্লাভআ ফযজতক্রভ। তাাঁয জফদাদয়য যও অভাদদয ভাদে তাাঁয ভুদিমা 

জফদযভান।     

তৃতীয় কথাঃ অল্লা তাঅরা নয শ্রকানও নফী-যাূদরয ভুদিমা ফা জকতাফ ংযেণ কযায 

ওয়াদা কদযনজন। জকন্তু শ্রকাযঅন ংযেদণয ওয়াদা জতজন জনদি কদযদেন। অল্লাহ্  তাঅরা 

ফদরন, 

ٍُْ إََِّب ْنَُب ََْح إََِّب انِزّْكشَْ ََضَّ ٌَْ نَُّْ َٔ  نََحبفُِظٕ

অজভ স্বয়ং এ ঈদদগ্রন্থ ফতাযণ কদযজে এফং অজভ জনদিআ এয ংযেক।  

ূযা জিয : ৯ 

 

শ্রদিুন, শ্রকয়াভত মশন্ত ফাআ শ্রমন অল্লায এ কারাভ েদত াদয, তা শ্রথদক শ্রদাদয়ত রাব 

কযদত াদয, এিনয অল্লা তাঅরা জনদি এ জকতাফ ংযেণ কযায ওয়াদা কদযদেন। এটা 

দনক ফে জফলয়! অল্লাহু অকফয!। 

চতুথশ কথাঃ শ্রকাযঅন অি শ্রথদক প্রায় াদে শ্রচৌদ্দ ফেয ূদফশ নাজমর দয়দে। তিনকায 

ভদয়য জফশ্ব জযজস্থজত, ভানফ বযতা, ভানুদলয ভানজকতা, জচন্তা-শ্রচতনাদক াভদন শ্রযদি এ 

শ্রকাযঅন শ্রমবাদফ তাদদয ভযাগুদরায জিক ও ফদচদয় ঈমুি ভাধান জদদয়জের, জিক 
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াদে শ্রচৌদ্দ ফেয য অিও শ্রআ একআ শ্রকাযঅন ফতশভান জফদশ্বয প্রজতজট দদযয কর 

ভযায জিক ও ফদচদয় ঈমুি ভাধান জদদয় মাদচ্ছ। ািায ফেদযয ফযফধাদন কত ভানুল 

ভাজটয ঈয শ্রথদক জনদচ চদর শ্রগদে, এআ দীর্শ ভদয় কত জক জযফতশন দয়দে, জকন্তু এআ 

কারাদভয একজট েযও জযফতশন য়জন। অিও শ্রকাযঅন শ্রতভনআ িীফ অদে, শ্রমভন 

িীফ জের নাজমর ওয়ায ভয়।   

ঈজস্থত এক বাআঃ অভায কাদে এটাদকআ কুযঅদনয ফশদেষ্ঠ জদক ভদন য়।  

ঈস্তাদ অভাদ মাকাজযয়া াজপমাহুল্লাঃ জজ্ব যাাঁ, এআ শ্রকাযঅন ফশকাদরআ িীফন্ত ও প্রাণফন্ত 

জের, এিদনা অদে, াভদনও থাকদফ আনাঅল্লা। কাদরয জযক্রভায় ভানুদলয কত জক 

ফদদরদে, ংসৃ্কজত ফদদরদে, বালা ফদদরদে, রুজচ চাজদা ফদদরদে। অযও কত জক ফদদরদে! 

থচ শ্রকাযঅদনয শ্রকানও জকেুআ ফদরায়জন। তায ফ জকেু একআ যকভ অদে। শ্রআ াদে 

শ্রচৌদ্দ ফেয অদগ শ্রমভন জের এিনও শ্রতভনআ অদে।  

তাদর এফায জচন্তা কদয শ্রদিুন, এ শ্রকাযঅন ফশদেষ্ঠ ভুজিমা নয় জক? যূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআজ ওয়াাল্লাভ ও তাাঁয াাফীগণ শ্রমআ শ্রকাযঅন শ্রথদক থজনদদশ জনদতন, অিদকয 

ভুিাজদগণও শ্রআ শ্রকাযঅন শ্রথদকআ জনদিদদয থজনদদশ জনদচ্ছন। ুফাানাল্লা! অি মশন্ত 

দুজনয়ায প্রজতজট প্রাদন্ত গজনত ভানুলদক শ্রদাদয়দতয থ শ্রদিাদচ্ছ এআ শ্রকাযঅন। অল্লাহু 

অকফায।  
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শ্রকাযঅদনয অদযকটা চভৎকায জদক দচ্ছ, এআ শ্রকাযঅন জনদিআ জনদিয জযচয় জদদয়দে। 

শ্রকাযঅন ফদর, এ জকতাফ দচ্ছ নূয, শ্রদায়াত, জপা, যভত, দফশাজয ভান অল্লা 

তাঅরায ফাণী।  

মাআ শ্রাক, শ্রকাযঅন কীবাদফ ফশদেষ্ঠ ভুজিমা, এ ফযাাদয জকজিত ধাযণা অভযা শ্ররাভ। 

এআ জফলয়জট অভাদদয কদরযআ িানা থাকা ঈজচত। কাযণ, এ জফলয়জটয জিক ঈরজি 

শ্রকাযঅদনয াদথ অজত্মক ম্পদকশয শ্রেদত্র গুরুত্বূণশ বূজভকা যািদফ। ‘শ্রকাযঅন ফশদেষ্ঠ 

ভুজিমা’ এআ ঈরজি অভাদদয যফতশী প্রিদেয কাদেও শ্রৌঁদে জদদত দফ। নতুফা 

শ্রকাযঅদনয াদথ তাদদয গবীয ম্পকশ ততজয দফ না। 

জফোনী শ্রিপজয রযাংদয়য আরাভ গ্রণ    

অল্লা তাঅরা ূযা আয়াীদনয শুরুদত শ্রকাযঅদনয ফযাাদয ফদরদেন, 

ٌِْ ْٛىِْ ٔانمُْشآ  انَحِك

জফোনভয় (গবীয প্রোভয়) শ্রকাযঅদনয থ। 

দনক ফে ফে জফোনী শ্রকাযঅনদক চযাদরঞ্জ কদয শ্রল মশন্ত তায াভদন অত্মভশণ কদয 

আরাভ গ্রণ কদযদে। এভনআ একিন দরন জফোনী শ্রিপজয রযাং। জতজন শ্ররাকভুদি  

শুদনজেদরন শ্রম, এআ শ্রকাযঅন একজট িীফন্ত জভযাকর। তাআ তাাঁয ন্তদয শ্রকাযঅন ধযয়দনয 

অগ্র ৃজি য়। জতজন প্রথদভআ ূযা ফাকাযা ো শুরু কদযন,  
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ِنكَْ انى ْٚتَْ َلْ اْنِكزَبةُْ رَٰ ِّْ َْس ٍَْ ُْذًٖ ْفِٛ زَِّمٛ ًُ  ِنّْه

অজরপ রাভ ভীভ। এআ শ্রআ জকতাফ মাদত শ্রকানআ দে শ্রনআ। মা অল্লাবীরুদদয িনয থ 

প্রদশনকাযী। ূযা ফাকাযা : ২ 

প্রথদভআ জতজন থভদক মান। অদয, এ শ্রম শ্রদজি অশ্চমশ এক গ্রন্থ! শুরুদতআ শ্রর্ালণা জদদচ্ছ, তায 

ভদধয দেদয শ্রকানও ফকা শ্রনআ। জতজন ভদন ভদন ফরদরন, অজভ এয শ্রল শ্রদদিআ 

োেদফা। এটা জনবুশর গ্রন্থ কীবাদফ য় তা অজভ শ্রদদি োেদফা। এযয জতজন মতআ াভদন 

ফােদত রাগদরন শ্রদিদত শ্রদরন, শ্রকাযঅন এদকয য এক চযাদরঞ্জ কদযআ মাদচ্ছ। এক  

িায়গায় ফরদে, াযদর এয ভদতা দজট ূযা জনদয় অদা। অদযক িায়গায় ফরদে, াযদর 

এয ভদতা একজট ভাত্র ূযা জনদয় অদা। প্রদয়ািদন শ্রতাভাদদয কর াামযকাযীদদযদক 

শ্রেদক অদনা। িায়গায় িায়গায় ফরদে, তাযা জক শ্রদদি না, তাযা জক ফুদে না?     

শ্রল মশন্ত জতজন স্বীকায কযদরন, প্রজতজট দদ দদ শ্রকাযঅন শুধু অভাদক চযাদরঞ্জআ কদয 

শ্রগদরা। অজভ বুর শ্রতা দূদযয কথা, াভানয গযজভর মশন্ত িুাঁদি শ্ররাভ না। এযযআ জতজন 

ভুরভান দয় মান। অরাভদুজরল্লা।   

ে. ভজয ফুকাআজরয আরাভ গ্রণ 

এভন একজট দুজট নয়। ংিয র্টনা অদে। জফিযাত অদযকজট র্টনা দচ্ছ, ে. ভজয 

ফুকাআজরয আরাভ গ্রদণয র্টনা। ‘ফাআদফর, শ্রকাযঅন ও জফোন’ ফআজটয নাভ য়দতা 

অনাযা শুদনদেন। এ ফআদয়য শ্ররিক দরন ে. ভজয ফুকাআজর। জতজন জেদরন দনক ফে 
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ভাদয একিন জফোনী। একফায শ্রপযাঈদনয ভজভ জযো কযায িনয তাদক োকা য়। জতজন 

জযো জনজযো কদয ফুেদত াদযন শ্রম, শ্রপযাঈন রফনাি াজনদত (থশাৎ াগদযয  

াজনদত) েুদফ ভাযা শ্রগদে। তিন দুজট জফলয় শ্রকানও বাদফআ তাাঁয ফুদে অজে না। শ্রপযাঈন 

াগদয শ্রগর কীবাদফ? অয াগদয েুদফ শ্রগদর তা ভজভ কযা দরা কীবাদফ? কাযণ, ভজভ 

কযায িনয নযতভ তশ দচ্ছ, শ্রদদক মতটুকু ম্ভফ শুকদনা যািদত দফ। ভজভ কযায িজত 

র, ভৃতদদ শ্রথদক তযর ফজকেু শ্রফয কদয শ্রপরদত য়। শ্রমদতু এ শ্রদ াগদয েুদফদে 

তায ভাদন তাদত প্রচুয াজন ঢুদকদে। এযয াগয শ্রথদক তুদর এদন ভজভ কীবাদফ কযা 

দরা? অয কযা দরও তা জটদক অদে কীবাদফ? এ শ্রম এক ম্ভফ জফলয়!! তিন শ্রকঈ 

একিন তাাঁদক ফরদরা, ভুজরভদদয শ্রকাযঅদন এ জফলদয় জফদ অদরাচনা অদে। এ কথায় 

জতজন একদভ তফাক দয় মান। শ্রকাযঅদন এ জফলদয় কী থাকদত াদয? এযয জতজন 

শ্রকাযঅন ধযয়ন কযদত শুরু কদযন। তিন শ্রদিদরন, শ্রকাযঅদন শ্রপযাঈনদক েুজফদয় ভাযায 

জফলয়জট স্পিবাদফ ঈদল্লি কযা অদে। াাাজ অল্লা তাঅরা এ শ্রর্ালণাও জদদয় শ্রযদিদেন 

শ্রম, অজভ তায শ্রদদক ংযেণ কযদফা। অল্লা তাঅরা ফদরন,  

 

ْصََب َٔ َجب ىْْ اْنجَْحشَْ إِْسَشائِٛمَْ ثِجَُِٙ َٔ ُٓ ٌُْ فَأَرْجَعَ ْٕ ُجُُٕدُُِْ فِْشَع ا ثَْغًٛب َٔ ًٔ َعْذ  آَيُذُْ لَبلَْ اْنغََشقُْ أَْدَسَكُّْ إِرَا َْٰٗحزَّْ َٔ
ُْ َّْ َلْ أَََّّ ْ إِنَٰ ِّْ آَيَُذْْ انَِّز٘ إِلَّ أَََب إِْسَشائِٛمَْ ثَُُٕ ثِ َٔ ٍَْ ٍَْ ِي ٛ ًِ ْسِه ًُ  اْن

অয অজভ ফজন আযাইরদক াগয ায কদয জদদয়জে। তাযয শ্রপযাঈন ও তায শ্রনাফাজনী 

দুযাচায ও ফাোফাজেয ঈদদ্দদ তাদদয শ্চািাফন কযর। ফদদল শ্র মিন েুফদত শুরু 
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কযর তিন ফরর, অজভ জফশ্বা কদয জনজচ্ছ শ্রম, ফজন আযাআর শ্রম ভাফুদদয ওয ইভান 

এদনদে জতজন োো অয শ্রকানও ভাফুদ শ্রনআ। অজভও তাাঁয নুগতদদয ন্তবুশি।  

ূযা আঈনু : ৯০ 

 

وَْ ْٕ ٛكَْ فَبْنَٛ ٌَْ ثِجَذََِكَْ ََُُّجِ ٍْْ ِنزَُكٕ ًَ ٌََّْْٔ َءاَٚخًْ َخْهفَكَْ ِن ٍَْ َكثًِٛشا إِ ٍْْ انَُّبِطْ ّيِ زَُِب َع ٰٚ ٌَْ َءا  نَٰغِفهُٕ

অি অজভ শ্রতাভায শ্রদদক যো কযদফা শ্রমন তুজভ শ্রতাভায যফতশীদদয িনয জনদশন দত 

াদযা। জধকাং ভানুলআ অভায জনদশনাফরী ম্পদকশ ঈদাীন। ূযা আঈনু  :৯২ 

এযযআ জতজন আরাভ গ্রণ কদযন।  

এজট শ্রকান ংগীত?   

এফায একজট র্টনা ফজর। ক্বাযী জভাযীয জতরাওয়াত অভায কাদে িুফ বাদরা রাদগ। অজভ 

একফায আঈজটঈদফ তায একজট জতরাওয়াত শুনজেরাভ। িাত ওটায জনদচ একজট কদভদে 

নিয ের। এক ভুজরভ নাযীয কদভে। মায ভূরবাফটা এভন, অজভ ধভশজবজিক েীত 

জনদয় োদানা কজয। দনক ফেয মাফত অজভ এ জফলদয় োদানা কযজে। দুজনয়ায দনক 

ধভশীয় েীত অজভ শুদনজে। জকন্তু অি মশন্ত এ েীতজটয ভদতা শ্রকাদনা েীত অজভ শুজনজন। 

এটা নয ফ জকেু শ্রথদক অরাদা। এটা অভায জবতদয শ্রকভন শ্রমন একটা নুবূজত ততজয 

কদযদে, মা নয শ্রকাদনা ংগীদত অজভ াআজন। শ্রকঈ জক ফরদত াদযন, এজট শ্রকান ংগীত 

এফং এয থশগুদরাআ ফা জক?        
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শ্রদিুন বাআ! এক ভুজরভ নাযী, শ্রম শ্রকাযঅন ম্পদকশ জকেুআ িাদন না, শ্রও শ্রকাযঅন 

শুদন জফদভাজত দয় শ্রগদে। অয ফযাফয এভনটাআ দয় থাদক। মতফায তাযা শ্রকাযঅন শুদন 

তাদদয একটাআ কথা, ‘এটা শ্রকভন শ্রমন অরাদা’। এয ভদধয শ্রকভন শ্রমন একটা াজন্তয বাফ 

অদে। এভন একটা বাফ অদে মা ন্তযদক নাো শ্রদয়। মজদও তাযা থশ ফুদে না। এটাআ র 

শ্রকাযঅদনয তফজি।  

ওযাও রুজকদয় রুজকদয় শ্রকাযঅন শুনদতা! 

একফায যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআজ ওয়া াল্লাভ ফাআতুল্লা জযদপ ূযা নািভ জতরাওয়াত 

কযজেদরন। কাজপযযা ভুগ্ধ দয় তাাঁয জতরাওয়াত শুনজেদরা। মিন শ্রিদায অয়াত এর তিন 

ফাআ যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআজ ওয়া াল্লাদভয াদথ শ্রিদায় চদর শ্রগদরা!  

ভক্কায কাদপযযা প্রকাদয স্বীকায কযদরও রুজকদয় রুজকদয় তাযাও শ্রকাযঅন শুনদতা! এটা 

দচ্ছ শ্রকাযঅদনয অদযকজট দরৌজকক জদক। শ্রকাযঅদনয অর ভুজিমা এিাদনআ। বালাগত 

ভুজিমা! অল্লা ফদরন, াযদর শ্রকাযঅদনয ভদতা ভাত্র একজট ূযা ফাজনদয় শ্রদিাও।  

إٌِ ْٚتْ  فِٙ ُكُزُىْْ َٔ ب َس ًَّ ْنَُب ِيّ ْٰٗ ََضَّ ِّْ ِيٍّ ثُِسَٕسح ْ فَأْرُٕا َعْجِذََب عَهَ ثِْه ادُْعٕا ِيّ َٓذَاَءُكى َٔ ٌِْ ِيٍّ ُش ِْ دُٔ  إٌِ ّللاَّ
ٍَْ ُكُزُىْْ   َصبِدلِٛ

এতদম্পদকশ মজদ শ্রতাভাদদয শ্রকান দে থাদক মা অজভ অভায ফাোয প্রজত ফতীণশ 

কদযজে, তাদর এয ভত একজট ূযা যচনা কদয জনদয় এ। শ্রতাভাদদয শ্রফ 
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াামযকাযীদদযদক দে নাও -এক অল্লাদক োো , মজদ শ্রতাভযা তযফাদী দয় থাদকা। ূযা 

ফাকাযাঃ ২৩ 

ভক্কায কাদপযযা দনক শ্রচিা কদযদে। প্রাণণ শ্রচিা কদযদে, াদযজন। একজট জফলয় রেয 

করুন, তিনকায অযফযা অযজফ বালা ও াজদতয িুফআ াযদশী জের। তাযযও তাযা এ 

চযাদরঞ্জ গ্রণ কযদত াদযজন। তাযা ফুেদত শ্রদযজের, এজট একদভআ ম্ভফ।   

মাআ শ্রাক, এতজকেু ফরায ঈদদ্দয দরা, অভযা কদর শ্রমন শ্রকাযঅদনয ওিনটা ফুেদত 

াজয। শ্রকাযঅদনয ফযাাদয এত শ্রফজ ভুজিমা অয জনদশন যদয়দে শ্রম, ফদর শ্রল কযা মাদফ 

না।  

এ শ্রকাযঅন অজিযাদত শ্রতাভাদক কাাঁদাদফ 

তাআ অুন, এফায অভযা অভাদদয ভূর অদরাচনায় অজ। তা দচ্ছ, শ্রকাযঅদনয ভাকাদ 

কী? শ্রকন এআ শ্রকাযঅন? শ্রকাযঅদনয ভদতা এভন একজট ভাগ্রন্থ ও িীফন্ত ভুজিমা অল্লা 

তাঅরা অভাদদযদক কী িনয জদদরন?   

অল্লা ুফানাহু ওয়া তাঅরা ফদরন, 

ٌَْ ٌَْ أَفَََلَٚزَذَثَُّشٔ ْٰٗ أَوْْ اْنمُْشآ َٓب لُهُٕةْ  َعهَ  أَْلفَبنُ

 

তাযা জক শ্রকাযঅন ম্পদকশ জচন্তা বাফনা কদয না? না তাদদয ন্তয তারাফি?  
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ূযা ভুাম্মাদ : ২৪ 

রেয করুন, অল্লা তাঅরা ফরদেন, তাযা জক শ্রকাযঅন ম্পদকশ জচন্তা বাফনা কদয না? 

আভাভ আফদন তাআজভয়া য. ফদরদেন, এআ শ্রকাযঅন মজদ অি দুজনয়ায় শ্রতাভাদক কাাঁদাদত না 

াদয, তদফ জনজশ্চত থাদকা তা অজিযাদত শ্রতাভাদক কাাঁদাদফ।  

আয়া অল্লা! অভাদদযদক শ্রপামত কদযা। অভাদদয জধকাংদয ফস্থা র অভযা 

অভাদদয র্দয শ্রকাযঅনদক এভনবাদফ শ্রপদর যাজি শ্রম, তায ওয ভাকোয িার অয 

ধূদরায অস্তযন দে মায়।    

একফায জিজট ারশাদভদে এক াংদ শ্রকাযঅন াদত জনদয় ফদরজেদরা, মত জদন  

ভুরভানযা এআ শ্রকাযঅনদক না োেদফ তত জদন শ্রতাভযা তাদদযদক ান কযায কথা বুদর 

মাও।  

ঈম্মত জদদফ অি অভযা শ্রকাযঅন শ্রথদক কত দূদয দয শ্রগজদো! অল্লা অভাদদযদক 

ভাপ কদযন।  

ঈজস্থত এক বাআঃ এটাআ র ফাস্তফতা। ভুজরভযা অি শ্রকাযঅন শ্রেদে জফজবন্ন তন্ত্র-ভন্ত্র 

জনদয় অদে।  

অভযা শ্রকাযঅন শ্রথদক কত দূদয দয শ্রগজে 

ঈস্তাদ অভাদ মাকাজযয়া াজপমাহুল্লাঃ অল্লা ফদরদেন,  
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ٌِْ أَنَىْْ ٍَْ َٚأْ ٌْْ آَيُُٕا ِنهَِّزٚ َ ُٓىْْ رَْخَشعَْ أ ِْ ِنِزْكشِْ لُهُٕثُ َيب ّللاَّ ٍَْ َََضلَْ َٔ َلْ انَْحكِّْ ِي ٍَْ َُٚكَُٕٕا َٔ  اْنِكزَبةَْ أُٔرُٕا َكبنَِّزٚ
ٍْْ ىُْ فََطبلَْ لَْجمُْ ِي ِٓ ْٛ ُٓىْْلُهُْ فَمََسذْْ اْْلََيذُْ َعهَ َكثِٛشْ  ٕثُ ىْْ َٔ ُٓ ُْ ٌَْ ِي  فَبِسمُٕ

মাযা ভুজভন, তাদদয িদনয জক অল্লায স্মযদণ এফং শ্রম তয ফতশীণশ দয়দে, তায কাযদণ 

হৃদয় জফগজরত ওয়ায ভয় অদজন? তাযা তাদদয ভত শ্রমন না য়, মাদদযদক ূদফশ জকতাফ 

শ্রদয়া দয়জের। তাদদয ঈয ুদীর্শকার জতক্রান্ত দয়দে, তঃয তাদদয ন্তঃকযণ কজিন 

দয় শ্রগদে। তাদদয জধকাংআ াাচাযী।ূযা াদীদ  :১৬ 

একটু জচন্তা কদয শ্রদিুন, অি ঈম্মা জদদফ শ্রকাযঅদনয াদথ অভাদদয অচযণ কী! 

ফতশভাদন ভুজরভধাযী জকেু শ্ররাকও এ কথা ফরায দুঃা শ্রদিাদচ্ছ শ্রম, অল্লায এ কারাভ 

র ফযাকদেদটে, এয অআন ফফশয, শ্রদকদর, এআ অআন অিদকয অধুজনক মুদগ চরদফ না! 

নাঈিুজফল্লা!   

অল্লায কারাভ অভাদদয ভাদে জফদযভান, থচ অভাদদযআ ন্তান, বাআ-শ্রফান এআ কারাদভয 

ফযাাদয কত ফে স্পধশা শ্রদিাদচ্ছ! এয ভূর কাযণ, অভযা এআ কারাভদক তাদকয ওয তুদর 

শ্রযদিজে। এয াদথ অভযা অভাদদয অত্মায ম্পকশ ততজয কজযজন। এভনজক যফতশী প্রিেদক 

এয াদথ মৃ্পি কযায ভদতা জদচ্ছাও অভাদদয অদে ফদর ফাযত ভদন দচ্ছ না।  

শ্রকাযঅদনয াদথ অভাদদয ম্পকশ থাকা ঈজচত জের ন্তদযয। কাযণ, এআ শ্রকাযঅন 

ৃজথফীদত এদদে ‘ক্বরদফ ারীভ’ (জযশুি অত্মা) ততজয কযা িনয, ন্তযদক অদরাজকত 

কযায িনয। থচ মুগ মুগ ধদয ূক্ষ্ম চক্রাদন্তয ভাধযদভ অভাদদযদক শ্রকাযঅন শ্রথদক অরাদা 

কদয শ্রপরা দয়দে। অভাদদয জদদর শ্রকাযঅন শ্রনআ। শ্রকাযঅদনয াদথ বাদরাফাা শ্রনআ। 
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অল্লায জকতাফ মা িীদনয ভূর ঈৎ, শ্রআ জকতাফ কাদে শ্রভাোদনা ফস্থায় তাদকয ঈদয 

দে থাদক! ফতশভাদন অভাদদয জধকাংদয ফস্থা র, শ্রকাযঅন অভাদদযদক বাফায় না, 

াায় না, কাাঁদায় না, অা শ্রদয় না, বীজত িায কদয না; থচ এয প্রজতজটআ ওয়ায কথা 

জের। ায়, শ্রকাযঅন শ্রেদে অি অভযা কত দূদয চদর শ্রগজে! শ্রম শ্রকাযঅদন অল্লা তাাঁয  

ফাোদদয াদথ কত কথা ফদর শ্রযদিদেন। ঈদদ্দয জের, ফাো তাাঁয কথাগুদরা জনদয় জচন্তা 

কযদফ, াদফ, কাাঁদদফ, বীত দফ, অাজিত দফ। অল্লায জদদক েুদট অদফ অয ফরদফ, 

 

َب ْٓ َسثَُّ َُب ًْ إٌِ أََفَُسَُب َظهَ َُب نََُب رَْغِفشْْ نَّىْْ َٔ ًْ رَْشَح َٔ ٍَّْ ٍَْ نََُُكََٕ ٍَْ ِي  اْنٰخِسِشٚ

শ্র অভাদদয প্রজতারক! অভযা জনদিদদয প্রজত নযায় কদয শ্রপদরজে, অজন মজদ 

অভাদদযদক েভা না কদযন এফং দয়া না কদযন তাদর অভযা ফযআ েজতগ্রস্তদদয 

ন্তবুশি দয় মাদফা। ূযা অযাপ : ২৩ 

জকংফা ফরদফ, 

 

َب ْٚزََُب إِرْْ ثَْعذَْ لُهُٕثََُب رُِضغْْ َلْ َسثَُّ ذَ َْتْْ َْ خ نَّذَُكَْ ِيٍ نََُب َٔ ًَ َّْبةُْ أََذَْ إََِّكَْ َسْح َٕ  انْ

শ্র অভাদদয ারনকতশা  !যর থ প্রদশদনয য তুজভ অভাদদয ন্তযদক তযরংর্দন  প্রফৃি 

কদযানা এফং শ্রতাভায জনকট শ্রথদক অভাজদগদক নুগ্র দান কয। তুজভআ ফ জকেুয দাতা। 

ূযা অর-আভযানঃ ৮ 
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ায়! অভযা শ্রকাযঅন শ্রথদক কত দূদয দয শ্রগজে, শ্রম শ্রকাযঅদন অল্লা তাাঁয গুনাগায 

ফাোদদযদক কত ভব্বত ও বাদরাফাায াদথ শ্রেদক ফরদেন,  

  

َْ٘ َٚب لُمْْ ٍَْ ِعجَبِد ْٰٗ أَْسَشفُٕا انَِّزٚ ىْْ عَهَ ِٓ خِْ ِيٍ رَْمَُُطٕا َلْ أََفُِس ًَ ْح ِْ سَّ ٌَّْ ّللاَّ َْ إِ ُٕةَْ َْٚغِفشُْ ّللاَّ ٛعًب انزَُّ ًِ ُْ َج َْٕ إََِّّ ُْ 
ِحٛى اْنغَفُٕسُْ  انشَّ

ফরুন, শ্র অভায ফাোগণ মাযা জনদিদদয ঈয মুরুভ কদযে শ্রতাভযা অল্লায যভত শ্রথদক 

জনযা দয়া না। জনশ্চয় অল্লা ভস্ত গুনা েভা কদয শ্রদদফন। জতজন েভাীর, যভ দয়ারু। 

ূযা মুভায : ৫৩ 

 

শ্রকাযঅদনয াদথ অভাদদয ম্পকশ 

অি অভাদদয ন্তানযা শ্রকাযঅন কী এটাআ ফুদে না! শ্রকাযঅন কী? শ্রকাযঅন দচ্ছ এভন 

এক জিজন মা ফন কযায বদয় অভান, মভীন, াাে শ্রকাঁদ ঈদিজেদরা। শ্রকাযঅন শ্রদদি 

ফা শ্রকাযঅন দে অভাদদয ন্তয জক কাাঁদ? শ্রমিাদন অভাদদয ভদধযআ এয ভমশাদা ও 

ভদত্বয ঈরজি শ্রনআ শ্রিাদন অভাদদয ন্তানদদয ভদধয এআ ঈরজি শ্রকাদেদক অদফ? 

ন্তাদনয ভদধয এফ ঈরজি িাজযত কযায প্রথভ এফং  গুরু দাজয়ত্ব ফাফা-ভাদয়যআ।  

শ্রকাযঅন াদত জনদয় মজদ অভাদদয ভদধয শ্রকাদনা ধযদণয নুবূজত কাি না কদয, ফুেদত 

দফ অভাদদয ন্তয ভদয শ্রগদে। অভাদদয শ্রফজযবাদগয ফস্থা দরা, শ্রকাযঅন াদত জনদয় 
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বজিদত গদগদ কজয, চুভু শ্রিদয় তাদকয ওয তুদর যাজি। শ্রকঈ ভাযা শ্রগদর দু‘একজদদনয 

িনয তাক শ্রথদক নাজভদয় অজন। যভিান এদর শ্রকাদনা যকভ একটা িতভ শ্রদআ। এটাআ 

অভাদদয জধকাংদয ফাস্তফ ফস্থা। এ শ্রথদক ফুো মায়, অজভ শ্রকাযঅন শ্রথদক শুধু তটুকু 

করযাণ শ্রনয়ায ভদতা ারদত অজে। শুধু ফযকত রাদবয ঈদদ্দয একটু জতরাওয়াত কজয। এয 

শ্রচদয় শ্রফজ জকেু না। তাও অফায জনয়জভত না। কাদযা অফায শ্রকাযঅন াদত জনদর ভাদ 

এক িতভ কযায আচ্ছা ভদন িাদগ। কাদযা অফায শ্রকাযঅন শ্রথদক জকেু িানদত আচ্ছা কদয, 

শ্রদজি অল্লা কী ফদরদেন? এগুদরা জদদয়আ জনজণশত য় শ্রকাযঅদনয াদথ অভাদদয কায 

ম্পকশ কতটুকু? শ্রকাযঅদনয াদথ ম্পদকশয জবজিদতআ অভাদদয ন্তদযয ফস্থা জনজণশত 

য়। 

শ্রকাযঅন র অভাদদয অয়না   

শ্রকাযঅন র অভাদদয অয়না। অয়না শ্রদদি শ্রমভন জনদিদক জিক কযদত য়। চুর জিক 

কযদত য়, দাজে জিক কযদত য়। একফাদয না দর ফায ফায শ্রদিদত য় তাযয জিক য়। 

জিক শ্রতভজন বাদফ শ্রকাযঅন শ্রদদি অভাদদযদক জনদিয ইভান জিক কযদত দফ। অভর জিক 

কযদত দফ। অিরাক জিক কযদত দফ। 

অভযা এআ শ্রকাযঅদনয জদদক মত ফায তাকাদফা এআ শ্রকাযঅন 

অভাদদয জকেু না জকেু ফযআ জিক কদয শ্রদদফ। শ্রকাযঅদনয একজট তফজি র, এদত শ্রকঈ 
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মজদ শ্রদাদয়ত িুাঁদি তাদর শ্র শ্রদাদয়ত ায় অয শ্রকঈ মজদ শ্রদাদয়দতয জফযীত জকেু 

িুাঁদি তাদর শ্র তাআ ায়। শ্রকাযঅন তাদক তাআ শ্রদয়। অল্লা ফদরন, 

    

ِّْ ُِٚضمُّْ ِذ٘ َكثًِٛشا ثِ ْٓ َٚ َٔ ِّْ َيب َكثًِٛشا ثِ ِّْ ُِٚضمُّْ َٔ ٍَْ إِلَّْ ثِ  اْنفَبِسِمٛ

অল্লা এ শ্রকাযঅদনয ভাধযদভ দনকদক থভ্রি কদযন অফায দনকদক থ প্রদশন 

কদযন। এয ভাধযদভ শ্রকফর পাদকদদযদকআ থভ্রি কদয থাদকন। ূযা ফাকাযা : ২৬ 

চরুন, এফায শ্রদজি, শ্রকাযঅন কীবাদফ অভাদদয াভদন অভাদদয ফস্থাদক অয়নায ভদতা 

তুদর ধদয। অল্লা তাঅরা ূযা ভাযআয়াদভ মযত মাকাজযয়া (অরাআজ ারাভ), আয়াআয়া 

(অরাআজ ারাভ) আফযাীভ (অরাআজ ারাভ), আাক (অরাআজ ারাভ) আয়াকুফ 

(অরাআজ ারাভ), নূ (অরাআজ ারাভ) ভূা (অরাআজ ারাভ), ইা (অরাআজ 

ারাভ) এয কথা ঈদল্লি কদয ফদরন, 

   

ئِكَْ ـٰ َ ٍَْ أُٔن ُّْ أََْعَىَْ انَِّزٚ ى انهَـّ ِٓ ْٛ ٍَْ عَهَ ٍَْ ِيّ َّٚخِْ ِيٍ انَُّجِِّٛٛ ٍْْ آدَوَْ رُِسّ ًَّ ِي هَُْب َٔ ًَ ِيٍ َُٕح ْ َيعَْ َح َّٚخِْ َٔ ٛىَْ رُِسّ ِْ  إِْثَشا
إِْسَشائِٛمَْ َٔ ٍْْ ًَّ ِي َُْٛب َْذََُْٚب َٔ اْجزَجَ ْٰٗ إِرَا َْٔ ىْْ رُزْهَ ِٓ ْٛ ٍِْ آَٚبدُْ عَهَ ـٰ ًَ ْح ٔا انشَّ ذًا َخشُّ ثُِكًّٛب سُجَّ َٔ 

এযাআ র শ্র ফ নফী অদভ ন্তাদনয ভদধয দত মাদদয ওয অল্লা নুগ্র কদযদেন 

অয মাদদযদক অজভ নূদয দে শ্রনৌকায় অদযান কজযদয়জেরাভ তাদদয ভদধয দত এফং  

আফযাীভ ও আভাআদরয ফংধযদদয ভদধয দত এফং মাদদযদক অজভ শ্রদাদয়ত জদদয়জেরাভ 
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অয শ্রফদে জনদয়জেরাভ তাদদয ভধয দত। মিন তাাঁদদয জনকট দয়াভয় অল্লায অয়াত 

শ্রতরাওয়াত কযা ত তিন তাাঁযা কাাঁদদত কাাঁদদত শ্রিদায় রুজটদয় েদতা। 

ূযা ভাযআয়াভ : ৫৮ 

যজদদক ূযা আনজকাক অল্লা তাঅরা ফদরন,  

 

ب ًَ ُٓىْْ فَ ٌَْ َلْ نَ إِرَا ﴾ٕٓ﴿ ُْٚؤِيُُٕ ىُْ لُِشئَْ َٔ ِٓ ْٛ ٌُْ َعهَ ٌَْ َلْ اْنمُْشآ ٍَْ ثَمِْ ﴾ٕٔ﴿ ۩ َْٚسُجذُٔ ٌَْ َكفَُشٔا انَِّزٚ  ُٚكَِزّثُٕ
﴿ٕٕ﴾ 

তাদদয কী র শ্রম, তাযা ইভান অদন না? তাদদয াভদন মিন শ্রকাযঅন শ্রতরাওয়াত কযা 

য় তিন তাযা শ্রিদা কদয না? (কাদপযযা শ্রকাযঅন শুদন শ্রিদা কযদফ শ্রতা দুদযয কথা) 

ফযং তাযা ওটাদক স্বীকাযআ কদয। ূযা আনজকাক : ২০-২২ 

 

শ্রদিুন, একআ জিজনদয ঈয দুআ দদরয দুআ ফস্থা। অল্লায অয়াত মিন অল্লায 

নফীগদণয াভদন জতরাওয়াত কযা য় তিন তাাঁযা কাাঁদদত কাাঁদদত শ্রিদায় রুজটদয় েদতন। 

য জদদক মিন তা কাদপযদদয াভদন জতরাওয়াত কযা য় তিন তাযা শ্রিদা কযদফ শ্রতা 

দূদযয কথা, ওগুদরা শ্রম অল্লায অয়াত এ কথাও তাযা জফশ্বা কযত না।  

জিক এ অয়াতজটয প্রজতআ মজদ অভযা রেয কজয শ্রদিদফা, এ অয়াত শুদন ফা দে অভাদদয 

কাদযা ভন নযভ দয় মাদফ, কাদযা কান্না অদফ, শ্রকঈ অফায দোদয কাাঁদদফ। শ্রকঈ অফায 

http://tanzil.net/#84:20
http://tanzil.net/#84:21
http://tanzil.net/#84:22
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শ্রিদায় দে কাাঁদদত শুরু কযদফ, শ্রকঈ ফায ফায অয়াতজট েদত থাকদফ অয ঢুকদয 

ঢুকদয কাাঁদদত থাকদফ। এবাদফ এআ অয়াতজট অভাদদয প্রদতযকদক অভাদদয ফস্থা নুমায়ী 

অরাদা অরাদা জকেু জদদফ। 

শ্রকাযঅন অভাদদয িীফন জফধান 

বাআ, অভযা জফশ্বা কজয এফং ভুদিও ফজর শ্রম, শ্রকাযঅন অভাদদয িীফন জফধান। জকন্তু 

অভযা অভাদদয ফাস্তফ িীফদন ‘িীফন জফধান’ অয ‘শ্রকাযঅন’ এআ দু‘জট ব্দদক এক কযদত 

জভজভ শ্রিদয় মাআ। জফদল কদয অভাদদয নতুন প্রিেদক এআ কথা ফুোদনাটাআ দনক  

কজিন দয় মায়। কাযণ, িীফন-জফধান ব্দটা একটা জনেক ব্দআ। এআ ব্দটা িীফন তিনআ 

ায় মিন এটা জিদেগীয ভদধয ঢুদক মায়। জফ ফেয ফয় ওয়ায য মজদ অজভ অভায 

ন্তানদক ফজর ‘শ্রকাযঅন শ্রতাভায িীফন-জফধান’ তাদর শ্র য়দতা অভায কথা শ্রভদন শ্রনদফ 

জকন্তু শ্রকাযঅনদক িীফন-জফধান জদদফ ঈরজি কযা তায দে শ্রফ কজিন দয় মাদফ। 

থচ অভাদদয ঈজচত জেদরা, শ্রোট শ্রফরা শ্রথদকআ তায ন্তদয এ কথা ফিভূর কদয শ্রদয়া শ্রম, 

শ্রকাযঅনআ র অভাদদয িীফন জফধান। অভযা অভাদদয িীফদনয প্রজতজট েদনয জফধান 

শ্রকাযঅন শ্রথদকআ গ্রণ কযদফা। িীফদনয প্রজতজট জফলদয় অভযা শ্রকাযঅদনয কাদেআ জপদয 

মাদফা। অভযা অভাদদয িীফদনয শ্রোট ফে প্রজত ভযায ভাধান শ্রকাযঅন শ্রথদকআ শ্রনদফা। 

অভাদদয ঈজচৎ, শ্রোট শ্রফরা শ্রথদকআ অভাদদয ন্তানদদয ন্তদয এ কথা ফিভূর কদয শ্রদয়া। 
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শ্রকাযঅনদক ি কদয জদদয়জে  

অিদকয শ্রল কথা। শ্রদিুন বাআ, অল্লা তাঅরা ূযা কাভাদয আযাদ কদযন,  

  

نَمَذْْ ٌَْ َٚسَّْشََب َٔ َٓمْْ ِنهِزّْكشِْ اْنمُْشآ ذَِّكشْ  ِيٍ فَ  يُّ

ফুোয িনয ফা ঈদদ গ্রদণয িনয অজভ শ্রকাযঅনদক ি কদয জদদয়জে। তএফ, অদে 

জক শ্রকাদনা ঈদদগ্রণকাযী? ূযা কাভায : ২২ 

  

শ্রদিুন বাআ, অল্লা কীবাদফ ফরদেন, অজভ শ্রকাযঅনদক ি কদয জদদয়জে। তএফ, অদে 

জক শ্রকাদনা ঈদদগ্রণকাযী?  

কত ভায়া ভভতায াদথ অল্লা অভাদদযদক োকদেন, অভযা শ্রমন শ্রকাযঅন শ্রথদক ঈদদ 

গ্রণ কজয। জকন্তু অভাদদয ভদধয কত িন অদে এভন মাযা শ্রকাযঅন শ্রথদক ঈদদ গ্রণ 

কজয। ঈদদ গ্রণ কযায জনয়দত শ্রকাযঅন জতরাওয়াত কজয। ংিযাটা একদভআ কভ দফ। 

একদভআ কভ। শ্র অল্লা! অভাদদযদক শ্রকাযঅন শ্রথদক ঈদদ গ্রণ কযায তাওজপক দান 

করুন।  
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অিদকয অদরাচনা এ মশন্তআ। এিন অনাযা শ্রকঈ জকেু শ্রয়ায কযদত চাআদর কযদত 

াদযন। শ্রকাদনা স্বপ্ন ফা জেনীয় শ্রকাদনা র্টনা। জফদল কদয শ্রকাযঅদনয াদথ মৃ্পি 

শ্রকাদনা জকেু মজদ থাদক। অচ্ছা প্রথদভ অজভআ একজট র্টনা শুনাআ। 

যাজয শ্রকাযঅন জদদয় দাওয়াত শ্রদয়া   

অজভ এক বাআদয়য ফযাাদয িাজন, জমজন দনক জদন শ্রথদক তায ফনু্ধদদয ভাদে দাওয়াজত 

কাি কযজেদরন, জকন্তু শ্রতভন শ্রকাদনা কািআ জচ্ছদরা না! জতজন প্রায় তা দয় মাওয়ায 

ঈক্রভ জেদরন। িাত একজদন তায ভাথা এর, যাুর াল্লাল্লাহু অরাআজ ওয়াাল্লাভ শ্রতা 

শুধু এআ শ্রকাযঅন জদদয়আ দাওয়াত জদদতন। তাদর অজভ শ্রকন এত কাজনী ফজর? অজভ 

যাজয শ্রকাযঅন জদদয় দাওয়াত শ্রদআ। শ্রদজি, কী য়? শ্রদাদয়দতয ভাজরক শ্রতা দরন 

অল্লা। শ্রমআ বাফা শ্রআ কাি। দযয জদন জতজন একজট তাপীদযয জকতাফ াদত জনদয় তাাঁয 

এক ফনু্ধদক দে জনদয় ভজিদদ নাভাম েদরন। নাভাদময য ওআ জকতাফ শ্রথদক ভাত্র একজট 

ূযা থশ তাদক দে শুনান। ফযা, অয জকচু্ছ না। কদয়কজদন যআ অরাভদুজরল্লা তাাঁয 

ওআ ফনু্ধ িীদনয দথ চদর অদন। অভযাও এজট কযদত াজয বাআ, আনাঅল্লা অভযাও 

এয ঈকাজযতা শ্রদিদত াদফা।  

এফায অনাযা জকেু ফরুন।  
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শ্রকাযঅন জতরাওয়াত কযদর ভন বার দয় মায় 

ঈজস্থত এক বাআঃ শ্রকাযঅন ম্পদকশ অভায জনিস্ব শ্রফ জকেু ঈরজি অদে। তায ভদধয 

ঈদল্লিদমাগয একজট র, শ্রকান কাযদণ মিনআ অভায ভন িাযা থাদক তিন শ্রকাযঅন 

জতরাওয়াত কযদর ভন বার দয় মায় অরাভদুজরল্লা।  

ঈস্তাদ অভাদ মাকাজযয়া াজপমাহুল্লাঃ ভয়দাদনয বাআদদযদকও শ্রদদিজে, শ্রফাভায অর্াদত 

তাদদয কাদযা াত া ঈদে শ্রগদর ফযাথায নুবূজত দূয কযায িনয তাাঁযা শ্রকাযঅন 

জতরাওয়াত কযদত শুরু কদযন। ুফানাল্লা!  

ঈজস্থত অদযক বাআঃ ফেদদয কাে শ্রথদক শুনা, জিক জক না অল্লাআ বাদরা িাদনন। 

শ্রকাযঅদনয একজট তফজিয র, শ্রম শ্রকাদনা ফযজি শ্রম শ্রকাদনা ভযা জনদয় শ্রকাযঅন িুরদফ, 

শ্রিারায য প্রথভ ৃষ্ঠাদতআ ওআ ভযায শ্রকাদনা না শ্রকাদনা ভাধান শ্র ফযআ াদফ। 

অল্লা তা‘অরা অভাদদয করদক শ্রকাযঅদনয াদথ জনজফে ম্পকশ ততজয কযায তাওজপক 

দান করুন। অভীন আয়া যাব্বার অরাভীন। 

একজট স্বপ্ন 

ঈজস্থত অদযক বাআঃ অজভ একজট স্বপ্ন ফরদত চাজচ্ছ। স্বপ্নজট র, অজভ শ্রদজি, ফাংরাদদদয 

এক াদয়দিয ফাজেদত শ্রগজে। অভায াদথ অদযক বাআও জেদরন। অভযা ায়দিয ফাজেয 

অাদ শ্রর্াযাদপযা কজয। জকেুেণ শ্রিাদন ফস্থানও কজয। এযয িাত অভায রু্ভ  

শ্রবদে মায়। রু্ভ শ্রথদক ঈদি অজভ অপদা কযদত থাজক, ায়! অদযকটু ভয় শ্রদর শ্রতা 
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অজভ অভায জপ্রয় াদয়িদক শ্রদিদত শ্রতাভ। দয অজভ অভায ভাঈর বাআদক স্বপ্নটা 

িানাআ। জতজনও ফরদরন, আ! মজদ শ্রদিদত শ্রদতন! তিনআ িাত একজট কথা অভায ভদন 

এর, ফজকেুআ শ্রতা অল্লায আচ্ছায় য়। জতজন চানজন তাআ শ্রদিা য়জন। য়দতা এয ভদধযআ 

অল্লা করযাণ শ্রযদিদেন। অল্লা তাঅরা অভাদদয কর াদয়িদদযদক ূণশ জনযাদদ 

যাদিন, দে অভাদদযদকও। অভীন 

স্বদপ্ন াআি ঈাভা য. 

ঈস্তাদ অভাদ মাকাজযয়া াজপমাহুল্লাঃ এভনআ একজট স্বপ্ন অভাদদয অদযক বাআ 

শ্রদদিজেদরন। স্বপ্নজট জতজন এবাদফ ফণশনা কদযজেদরন শ্রম, অজভ অরাভদুজরল্লা াধাযণত 

প্রজত যাদত ন্তত অয়াতুর কুযী, ৩৩ ফায ুফানাল্লা, ৩৩ ফায অরাভদুজরল্লা, ৩৪ ফায 

অল্লাহু অকফায এফং ফ শ্রদল রা আরাা আল্লাল্লাহু ... ওয়া হুয়া অরা কুজল্ল াআজয়ন কাদীয, 

এ অভরগুদরা কজয। শ্রআ যাদত এ োো অয শ্রকাদনা শ্রদায়া দেজেরাভ জকনা ভদন শ্রনআ। 

তদফ এটুকু ভদন দে শ্রম, ওআ যাদত অজভ শ্রদয়াদর ারকাবাদফ শ্রি জদদয় জমজকয কদযজেরাভ 

অয অভায এক ফনু্ধয িনয অল্লায কাদে শ্রদায়া কদযজেরাভ। অয মতটুকু ভদন দে, ওআ 

যাতজট জের যভমাদনয শ্রল দদকয শ্রফদিাে শ্রকাদনা যাত।       

শ্রতা অজভ স্বদপ্ন শ্রদজি, াআি ঈাভা য. াাদেয ভদতা একজট ঈাঁচু িায়গা শ্রথদক দ্রুত 

জনদচয জদদক শ্রনদভ অদেন। তাাঁয ভুদি াজ। ভাথায় াগজে শ্রনআ। রুভার শ্রাঁচাদনা। 

দাজেগুদরা ফ কাদরা। জতজন অভায জদদক তাজকদয় াদত াদত দ্রুত জনদচ শ্রনদভ 
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অদেন। অজভ বাফজেরাভ, জতজন জক অভায জদদকআ অদেন? এভন বাফদতআ ভদন র, 

জতজন জিক অভায ভাথায াদ চদর এদদেন। তিনও শ্রদজি, তাাঁয ভুদি াজ, দাাঁতও শ্রদিা 

মাজচ্ছর। দনক ুেয াজ। অজভ বাফজেরাভ, জতজন একদভ অভায ভাথায াদ চদর 

এদদেন। এআ শ্রবদফ অজভ রাপ জদদয় রু্ভ শ্রথদক ঈদি মাআ। দে দে অভায রু্ভও শ্রবদে 

মায়। র্জেদত ভয় তিন যাত দুআটা জক জতনটা।   

অিদকয অদরাচনা অাতত এআ মশন্তআ। অল্লা তাঅরা অভাদদয ফাআদক ভাপ করুন 

এফং অভাদদয ঈদয ন্তুি দয় মান। অভায কথায় মজদ শ্রকাদনা বুর দয় থাদক তাদর তা 

অভায ে শ্রথদক অয তাদত করযাণকয জকেু থাকদর তা একভাত্র অল্লায ে শ্রথদক। 

 اجًعٍٛ ٔاصحبثّ ٔآنّ دمحم خهمّ خٛش عهٗ رعبنٗ هللا ٔصهٗ

انعبنًٍٛ سة هلل انحًذ اٌ دعٕاَب ٔآخش  
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